ОБР-ЈНМВ-2

НАРУЧИЛАЦ:
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
Сестре Јањић бр.6
Број: 01-1/848-8
Датум:15.04.2013.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНMВ б р 9

Набавка нафтних деривата (горива БМБ 95) за потребе
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Крагујевац, април 2013. године

Page 1 of 17

I ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Наручилац) на основу
донете Oдлуке о покретању редовног поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-1/848 од
27.03.2013, у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 116/2008) и
Правилником о додели јавне набавке мале вредости (Сл.гл. РС 50/2009), позива потенцијалне
понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конурсном документацијом, а на основу
писменог позива упућеног електронским путем, набавка нафтних деривата (гориво), ЈНМВ број 9.
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Сестре Јањић број 6, Крагујевац
ПИБ: 101576499
МАТИЧНИ БРОЈ: 07151314
НАЗИВ БАНКЕ: Управа за трезор
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-510660-69 и 840-510666-51
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 85.42
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 049-07151314
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке НАФТНИХ ДЕРИВАТА (ГОРИВО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)/добро/ЈНМВ број 9
ПРАВО НА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају услове
из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке
понуђачи доказују писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, у складу са чланом 7. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља уписивањем
тражених података у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Пожељно је
да сви документи из понуде буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози,
а да се видно не оштете листови или печат. Понуда мора бити јасна, недвосмислена,
потписана и оверена печатом овлашћеног лица понуђача.
Рок за достављање понуда је 22.04.2013. године, до 15 часова, без обзира на начин достављања, у
запечаћеном омоту (кутија или коверат) овереном печатом понуђача на адресу Наручиоца:
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ул. Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац,
канцеларија Секретара факултета, са назнаком „Понуда за јавну набавку ЈНМВ 9 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте понуђач је дужан да стави заводни печат, свој назив, седиште и име лица за
контакт. Благовременом понудом сматра се понуда која је примљена и оверена печатом
пријема наручиоца, најкасније последњег дана наведеног рока до 15,00 часова. Неблаговременом
понудом сматра се понуда која није приспела наручиоцу до назначеног датума и часа. Све
неблаговремено поднете понуде, биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно дана 23.04.2013. године у 10:30
часова на горе наведеној адреси Наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу, ул. Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац, канцеларија Секретара факултета. Отварању
понуда могу присуствовати заинтересовани овлашћени представници понуђача. Представници
понуђача су дужни да пре отварања понуда доставе Комисији за јавну набавку овлашћења за
учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи деловодни број и датум
издавања, и да буде оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
О поступку отварања понуда води се записник у који се уписују подаци из понуда по редоследу
пристизања. Записник потписују присутни овлашћени представници понуђача и чланови
комисије. Копија записника доставља се у року од три дана од дана отварања понуда и
понуђачима који су поднели понуде, а нису присуствовали отварању понуда.
.КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ:
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара која су предмет ове набавке
донеће се на основу критеријума «најнижа понуђена цена».
Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом (за целу спецификацију добара) Цмин добија
максималан број бодова, тј. 100 бодова (пондера). Број бодова за укупну цену добара из осталих
понуда Ц добија се као Бц=(100 x Цмин)/Ц.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољнијег понуђача за предметну јавну набавку биће донета наредног дана
по отварању понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.
Све информације се могу добити на телефон 034/335-999 и путем е-мејла на
dragana.zivkovic@fink.rs, контакт особа је Драгана Живковић.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ– члан 47. ЗЈН
Сви заинтересовани понуђачи се обавештавају да морају прихватити услове дефинисане овим
позивом и конкурсном документацијом у периоду трајања овог уговора.
Наручилац допушта промене односно усклађивање цене предметног енергента у току трајања
уговора у складу са формирањем цена на тржишту.
Узевши у обзир наведено понуђачи се упућују да своје цене презентују реално уз напомену да
Наручилац задржава право провере истих имајући на уму одредбе члана 57. Закона. Изабрани
понуђач који буде одустао од уговором преузетих обавеза у погледу конкретне набавке ризикује
да добије „негативну референцу“, која би убудуће могла бити разлог за одбијање понуде наведеног
понуђача у поступцима који се спроводе пред овим судом и пред другим Наручиоцима.
Наручилац задржава право да:
одустане од избора због понуђених цена, уколико исте значајно превазилазе понуду на тржишту;
одустане због других разлога у ком случају је Наручилац обавезан образложити своју одлуку и
исту објавити у Службеном гласнику РС.
Сви заинтересовани понуђачи се обавештавају да услови постављени овим позивом се не могу
мењати те да се понуђачи у циљу давања понуда морају сагласити са његовим условима.
Понуда се сматра исправном ако испуњава и све остале услове и захтеве Наручиоца прописане
овим Упутством и конкурсном документацијом.
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2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2. 1 ЈЕЗИК
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2.2 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне
документације.
Понуда мора обавезно да садржи:
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 1-подаци о понуђачу
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 2-образац понуде
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 3-изјава о испуњавању услова за
учешће у поступку јавне набавке
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 4-образац структуре цене
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 5-модел уговора
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 6-изјава понуђача да не наступа са
подизвођачем односно групом понуђача (овај образац се попуњава уколико понуђач не
наступа са са подизвођачем односно групом понуђача)
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 7-изјава о учешћ подизвођача
(овај образац се попуњава уколико понуђач наступа са подизвођачем)
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 8-подаци о подизвођачу (овај
образац се попуњава уколико понуђач наступа са подизвођачем)
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 9-изјава о учешћу групе понуђача
(овај образац попуњавају само они понуђачи који понуду подносе као заједничку понуду)
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 10-подаци о понуђачу који је
учесник групе понуђача који подносе заједничку понуду (овај образац попуњавају само
они понуђачи који понуду подносе као заједничку понуду)
- попуњен, потписан и оверен печатом понуђача образац 11-испуњеност услова из
конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке.
2.3 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.
Обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени читко,
потписани од стране одговорног лица и оверени печатом. Понуђач може да поднесе само једну
понуду. Понуђач који је самостално доставио понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди.
2.4 ВАРИЈАНТЕ
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
2.5 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у року предвиђеном за достављење понуда, да измени или допуни конкурсну
документацију и исте ће доставити свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну
документацију. Све измене и допуне конкурсне документације шаљу се писменим путем свим
понуђачима који су преузели конкурсну документацију. Све измене и допуне представљају
саставни део конкурсне документације. Усмене изјаве дате од стране запослених Наручиоца, неће
ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.
2.6 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
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Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда,
а измена, допуна или повлачење понуде пуноважно је ако наручилац прими измењену понуду или
обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда на начин који је одређен
за подношење понуда. Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење
понуда.
2.7 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења се наводи у обрасцу понуде и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као
неисправна. Наручилац може у случају истека важења понуде у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду.
2.8 РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће разматрати само благовремене, исправне и одговарајуће понуде. Наручилац ће
одбити све неисправне и неодговарајуће понуде у смислу ЗЈН, а може да одбије и неприхватљиве
понуде.
2.9 ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима и треба да обухвати све трошкове који се односе на
предмет јавне набавке. Понуђач у понуди исказује тренутно важећу цену горива, изражену у
динарима по литру, за све врсте горива које су предмет ове јавне набавке.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Понуђача у складу са законом и подзаконским
актима, а према формирању цена на тржишту. Испоручене нафтне деривате Понуђач ће
фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на
бензинским станицама Понуђача.
Приликом испоруке робе сачињава се отпремни документ - слип који потписују одговорно лице
Понуђача које извршава отпрему , са једне стране, и лице које у име Наручиоца врши пријем, са
друге стране. Лице које у име Наручиоца врши пријем сматра се овлашћеним представником
Наручиоца.
2. 10 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Дужничко поверилачки однос настаје 15. у месецу за продају остварену у првих 15 дана у текућем
месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до краја месеца.
Плаћање се врши у року од 15 дана од датума настанка дужничко поверилачког односа. Плаћање
за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући рачун
Понуђача назначен у фактури.
Понуђач је дужан да уз фактуру достави Наручиоцу извештај о свим трансакцијама у обрачунском
периоду за набављене нафтне деривате, који мора да садржи:
-број картице
-место, дан и сат пуњења горива
-врсту и количину купљеног горива
-јединичну цену купљеног горива
2.11 ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ
Евиденција купопродаје добара која су предмет ове јавне набаке врши се на основу кредитне
картице. Картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора.
Наручилац се обавезује да Понуђачу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних
возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних деривата
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Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених
података од стране Наручиоца и утврђених месечних кредитних лимита од стране Понуђача.
Приликом примопредаје Картица саставља се Записник који потписују овлашћени представници
Наручиоца и Понуђача.
Наручилац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе, или уништења Картице, о томе
обавести Понуђача у писаној форми.
Понуђач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи, или уништењу картице, исту
утврди неважећом.
По истеку рока важења уговора Наручилац је дужан да картице врати Понуђачу. У случају раскида
уговора, Наручилац је дужан да картице врати Понуђачу.
2.12 КВАЛИТЕТ РОБЕ
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла (''Службени гласник РС'', број 64/2011).
2.13 РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема робе, а у случају
приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Понуђача, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о
томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава Понуђача, који упућује
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати. Наручилац и Понуђач су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка
свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. Уколико се утврди да
рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси Наручилац.
2.14 ВИША СИЛА
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и
других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично
спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Понуђач се ослобађа одговорности и у случају нескривљених поремећаја у снабдевању тржишта
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који
регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима или
непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
2.15 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Одлука о избору најповољније понуде биће донета на основу критеријума најнижа понуђена цена.
Уколико више понуђача понуди исту најнижу понуђену цену, предност ће имати понуђач који је
раније предао понуду Наручиоцу.
2.16 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач један део набавке спроводи преко подизвођача дужан је да у склопу своје понуде
достави списак подизвођача и уделе сваког од њих у извршењу набавке.
У случају подношења понуде са подизвођачима, сваки подизвођач мора да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке. Као доказ за то за сваког од подизвођача треба доставити изјаву
о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке-образац бр. 3.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорне набавке без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
2.17 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача мора бити поднета
изјава којом се доказује испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, наведеним у
делу 3. конкурсне документације –образац бр. 3. Уколико група понуђача подноси заједничку
понуду, исти су у обавези да, ако њихова понуда буде оцењена као најповољнија, пре закључења
уговора, доставе правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке којим ће бити
прецизно одређена поједниначна одговорност сваког понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
2.18 ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене поступака
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуде нити у наставку или
касније. Лица укључена у поступак јавне набавке као и Наручилац у потпуности одговарају за
чување поверљивости тако добијених података.
Као поверљиве понуђач може означити само оне податке у понуди који су као такви предвиђени
посебним прописом, при чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о
исправности понуде и оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. Поверљивим се
не могу означити ни подаци који се вреднују применом елемената критеријума, односно који се
пондеришу.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у документацији који у горњем десном углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО, а испод тога потпис лица које је потисало
понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник
поверљивост изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и
потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће
понуду у целини одбити.
2.19ДОДАТНА ОБЈАШЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Понуђач је обавезан да на захтев Комисије за јавну набавку, у току разматрања понуде, пружи
додатна објашњења и омогући да наручилац изврши контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Захтев за додатна објашњења односно контролу Наручиолац упућује понуђачу у писаној форми и
у истом одређује примерен рок за одговор.
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2.20 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити
захтев за заштиту права у току целог постука предметне јавне набавке, а по доношењу Одлуке о
избору најповољније понуде захтев може поднети у року од 8 дана од дана пријема одлуке
Наручиоца.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
2.21 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде или
одбије да потпише Уговор, Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са
понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.
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3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(ЧЛАН 44. ЗЈН)
Право на учешће у овом поступку јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице
ако испуњава следеће услове:
1. - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. - Да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3. - Да му у року од 2 године пре упућивања позива није изречена правноснажна судска или
управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
4. - Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. – Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
6. - Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
Под неопходним финансијским и пословним капацитетом подразумева се да Понуђач није био у
блокади последњих 6 месеци дуже од 7 дана у континуитету;
7. - Да располаже довољим техничким и кадровским капацитетом.
Под довољним техничким и кадровским капацитетом се подразумева, да Понуђач има важећу
лиценцу Агенције за енергетику за обављање енергетске делатности трговине нафтом и
дериватима нафте и да има најмање 10 запослених радника;
ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА
-Наручилац као индиректни корисник буџетских средстава неће издавати гарантно писмо нити
менице за обезбеђење средстава плаћања.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност горе наведених услова понуђач доказује правилно попуњеном, потписаном и печатом
овереном изјавом понуђача-образац бр. 3, ове конкурсне документације, која је дата под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорноћу, у складу са чл. 7 Правилника о поступку јавне
набавке мале вредности.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или уколико група понуђача подноси
заједничку понуду, потребно је за сваког понуђача, односно члана заједничке понуде копирати
образац бр. 3, попунити оверити печатом и приложити уз понуду.
Наручилац задржава право да затражи од понуђача да достави на увид документацију којом се
доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке у смислу чл. 44 ЗЈН.
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ОБРАЗАЦ 1-ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ПИБ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
Е-МАИЛ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Место:________________
Датум:________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________

ОБРАЗАЦ 2-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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Јавна набавка мале вредности добара број 9 набавка нафтних деривата (моторно гориво
„Премијум БМБ 95 или еквивалент“) за потребе службених возила Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу путем кредитних корпоративних картица.

Назив-фирма и седиште понуђача
Број и датум понуде
Матични број
ПИБ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Количина у
литрима

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

Гориво БМБ 95 или еквивалент

Место и датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ 3 - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

На основу члана 7. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“,
број 116/2008) под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу дајемо следећу.
ИЗЈАВУ
да понуђач _____________________________________________________________, испуњава све
услове прописане чланом 44. Закона о јавним набавкама, за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности број 02/13, чији је предмет набавка добара- нафтних деривата (моторно гориво
„Премијум БМБ 95 или еквивалент“) за потребе службених возила Факулетта инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, и то:
1. - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. - Да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3. - Да му у року од 2 године пре упућивања позива није изречена правноснажна судска или
управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
4. - Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним пропсом;
6. - Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
Под неопходним финансијским и пословним капацитетом подразумева се да Понуђач
није био у блокади последњих 6 месеци дуже од 7 дана у континуитету;
7. - Да располаже довољим техничким и кадровским капацитетом.
Под довољним техничким и кадровским капацитетом се подразумева, да Понуђач има
важећу лиценцу Агенције за енергетику за обављање енергетске делатности трговине
нафтом и дериватима нафте и да има најмање 10 запослених радника;

Место и датум
______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________
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ОБРАЗАЦ 4 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Јавна набавка мале вредности добара број 9 набавка нафтних деривата (моторно гориво „Премијум
БМБ 95 или еквивалент“) за потребе службених возила Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу путем кредитних корпоративних картица.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јединица
мере

Количина

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

Гориво БМБ 95 или еквивалент
УКУПНО

Место и датум
______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________
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ОБРАЗАЦ 5 - МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ПРОДАЈИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА
ПУТЕМ КРЕДИТНЕ КОРПОРАТИВНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО
Закључен у _____________ дана ___________ 2013_. године између уговорних страна:
1. Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, ул.Сестре
Јањић бр. 16 матични број 07151314, ПИБ 101576499, који заступа Декан Факултета проф. др
Миросалв Бабић (у даљем тексту Купац),
И
2. __________________ са седиштем у ___________, ______________, матични број ____________,
ПИБ____________, кога заступа овлашћено лице за потписивање уговора ________________ (у
даљем тексту Продавац)
Уговорне стране констатују:
- Да је Купац у складу са чланом 28. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
116/2008), Правилником о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, број
50/2009) и Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-1/848-8 спровео поступак јавне
набавке добара број ЈН 9 – нафтни деривати „Премијум БМБ 95 или еквивалент“службених возила
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу;
- Да је Продавац дана ________ 2013. године доставио понуду број _____ од __________године,
(која је код Купца заведена под бројем __________________ дана ________.године) која у
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, налази се у прилогу и
саставни је део овог уговора;
- Да је Купац у складу са чланом 12 Правилника о поступку јавне набавке мале вредности и
применом критеријума најнижа понуђена цена, након спроведеног поступка јавне набавке број 9
донео Одлуку о избору најповољније понуде број_______.
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја моторног горива „Премијум БМБ 95 или еквивалент“ (у
даљем тексту: нафтни дериват) коришћењем кредитне корпоративне картице (у даљем тексту
Картица) за потребе службених возила Купца.
Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује нафтне деривате на својим
бензинским станицама.
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних
возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних деривата.

II ЦЕНА
Уговорена вредност је ___________________ динара без ПДВ-a, односно ______________ динара
са ПДВ-ом.
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Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са законом и подзаконским
актима, а према формирању цена на тржишту.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
Приликом испоруке робе сачињава се отпремни документ - слип који потписују одговорно лице
Продавца које извршава отпрему , са једне стране, и лице које у име Купца врши пријем, са друге
стране. Лице које у име Купца врши пријем сматра се овлашћеним представником Купца
III ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ
Члан 3.
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши
Купац.
Картице се издају Купцу након потписивања уговора.
Члан 4.
Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених
података од стране Купца и утврђених месечних кредитних лимита од стране Продавца.
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник
који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.
Члан 5.
Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или
губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе, или уништења Картице, о томе обавести
Продавца у писаној форми.
Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи, или уништењу картице,
исту утврди неважећом.
По истеку рока важења уговора Купац је дужан да картице врати Продавцу.
У случају раскида уговора, Купац је дужан да картице врати Продавцу.

VI РОКОВИ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Дужничко поверилачки однос настаје 15. у месецу за продају остварену у првих 15 дана у
текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до краја
месеца.
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.
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Члан 7.
Купац се обавезује да вредност преузете робе из члана 7. овог Уговора плати Продавцу у
року од 15 дана од датума настанка дужничко поверилачког односа.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на
текући рачун Продавца назначен у фактури.
Продавац је дужан да уз фактуру достави Купцу извештај о свим трансакцијама у обрачунском
периоду за набављене нафтне деривате, који мора да садржи:
-број картице
-место, дан и сат пуњења горива
-врсту и количину купљеног горива
-јединичну цену купљеног горива
-износ купљеног горива у динарима
Члан 8.
Приликом плаћања, Купац је у обавези да у налогу за плаћање наведе позив на број
документа по ком врши плаћање.
V КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 9.
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла (''Службени гласник РС'', број 64/2011).
VI РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 10.
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема робе, а у случају
приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да
упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о
томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца, који упућује стручно
лице ради узорковања робе која се даје на анализу.
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација се неће
разматрати.
Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. Уколико се утврди да рекламација
није основана, трошкове поступка рекламације сноси Купац.
VII ВИША СИЛА
Члан 11.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара,
земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и
других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично
спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.
Продавац се ослобађа одговорности и у случају нескривљених поремећаја у снабдевању тржишта
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који
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регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима или
непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.
VIII РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 12.
Уговор се закључује на одређено време и то до исцрпљивања уговореног износа из члана 2. став 1.
овог уговора или на годину дана до 31.12.2013 године.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће,
уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 14.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна
страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми
обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за
испуњење обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се сматра
раскинутим.
Члан 15.
Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем анекса Уговора.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса,
овлашћена лица и др.).
Члан 16.
За све што овом Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигацоним
односима.
Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених
заступника уговорних страна.
Члан 18.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
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